
 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/109/2020 

RADY GMINY SADOWNE 
z dnia 17 marca 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sadowne 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadowne, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 
§ 3. 

 

     Traci moc Uchwała Nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne. 

 
§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Sadowne                                                                                                                              

z dnia  17 marca 2020 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sadowne 
 

  

  

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma 

obowiązek w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy (tj. do 6.09.2020) 

dostosować zapisy Regulaminu do zmienionej Ustawy. Zmiany w stosunku do obecnie 

obowiązującego Regulaminu dotyczą w szczególności zwiększenia ilości rodzajów 

odbieranych odpadów (co wynika bezpośrednio ze znowelizowanej Ustawy) oraz 

wprowadzenia wymagań dla kompostowników przydomowych.  Projekt uchwały został 

przedłożony do zaopiniowania Państwowemu  

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Węgrowie. Organ opiniujący zaopiniował projekt 

pozytywnie.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

  

 

 

 

 



 

    Załącznik do Uchwały Nr XVIII/109/2020  

                                                                              Rady Gminy Sadowne z dnia 17 marca 2020 r.  

  

  

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadowne 
 

 

 

Rozdział 1. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

§ 1. 

 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki 

służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników  w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

2) zbieranie odpadów z terenów nieruchomości;  

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy wskazanych 

frakcji odpadów w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz w terminach 

wyznaczonych harmonogramem;  

4) zbieranie odpadów do pojemników lub worków o wielkości i liczbie dostosowanej do 

ilości  i częstotliwości wywozu odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić 

przepełnianie oraz przeciążanie pojemnika lub worka;  

5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających 

bezpośrednio do nieruchomości przez pryzmowanie na chodniku przy krawędzi jezdni,  

z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji i nie utrudniający ruchu 

pieszych  i pojazdów z wyłączeniem chodników, na których jest dopuszczony płatny 

postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;  

6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest na terenie 

nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że 

wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających 

biodegradacji, a powstałe ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki te nie 

mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziem;  

7) naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi, dozwolone są na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że  powstałe odpady są gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;   

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady 

komunalne, wyłączone są z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi prowadzonego przez Gminę. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we 

własnym zakresie do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzącymi 

działalność przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej i 

niezwłoczne przekazanie tej informacji do Urzędu Gminy Sadowne. 

 

§ 2. 

 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania  i odbierania 

odpadów komunalnych:  

1) zobowiązuje się właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych do wydzielenia następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady   

opakowaniowe z tektury;  



 

b) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych  w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe;  

c) odpady opakowaniowe ze szkła;  

d) bioodpadów stanowiących odpady komunalne; 

e) popiół. 

      2) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów takich jak: odpady niebezpieczne, 

przeterminowane  leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble  i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne, odpady tekstyliów i odzieży, jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach 

zabudowy, bez względu na sposób gromadzenia odpadów.  

      3) Warunkiem uznania selektywnego gromadzenia odpadów za spełnione uznaje się pełne 

zachowanie podziału odpadów na poszczególne frakcje, o których mowa § 2 pkt 1 i 2. Odpady 

podzielone na poszczególne frakcje nie mogą być zanieczyszczone (w tym papier nie może być 

mokry).    

 

§ 3. 

 

1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zagospodarowywane  w 

kompostowniku przydomowym, bez użycia worków lub pojemników do ich 

gromadzenia w przypadku nieruchomości, dla których właściciel zadeklarował 

kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.   

2. Kompostowanie odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 należy prowadzić  z 

uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), 2) 

uzupełniania warstw odpadów ziemią i napowietrzania. 

3. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego zwalnia się właścicieli 

nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady stanowiące 

odpady komunalne.  

Rozdział 2. 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW 

PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 

TERENIE NIERUCHOMOŚCI, W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO 

UŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI 

ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW I ICH UTRZYMANIA W 

ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 
  

§ 4. 

 

1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) ustala się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

gminy:                 

a) kosze uliczne o pojemności od 0,02 m3 (20 l) do 0,07 m3 (70 l);  

b) pojemniki na odpady o pojemności od  0,06 m3 (60 l) do 1,1m3 (1100 l);  

c) worki foliowe o pojemności od 0,06 m3 (60 l) do 0,12 m3 (120 l);  

d) dopuszcza się zbieranie odpadów w kontenerach o pojemności od 4 m3 do 7 m3 dla 

nieruchomości niezamieszkałych i wielolokalowych.  

2) odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach  o 

minimalnej pojemności uwzględniającej następujące miesięczne normy:  

a) dla budynków mieszkalnych 0,06 m3 (60 l) na mieszkańca, jednak nie mniej niż 0,12 

m3  (120 l ) na każdą nieruchomość;



 

  

b) dla szkół wszelkiego typu 0,01 m3 (10 l) na każdego ucznia i pracownika;  

c) dla żłobków i przedszkoli 0,01 m3 (10 l) na każde dziecko i pracownika; 

d) dla lokali handlowych 0,06 m3 (60 l) na każde 10m2 powierzchni całkowitej, 

jednak nie mniej niż 0,12 m3 (120 l) na lokal;  

e) dla punktów handlowych poza lokalem 0,06 m3 (60 l) na każdego zatrudnionego, 

jednak nie mniej niż 0,12 m3 (120 l) na każdy punkt;  

f) dla lokali gastronomicznych 0,02 m3 (20 l) na jedno miejsce konsumpcyjne, 

jednak nie mniej niż 0,12 m3 (120 l) na każdy lokal – dotyczy to także miejsc w 

tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;  

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż 0,12 m3 (120 l) na każdy 

punkt;  

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych co najmniej 0,12 m3 (120 l) na każdych 10 

pracowników;  

2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, należy stosować 

pojemniki lub worki o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości, 

uwzględniając charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz powyższe 

wytyczne.  

3. Na nieruchomościach, na których odpady są zbierane w sposób selektywny pojemność 

pojemników lub worków do zbierania każdej z frakcji odpadów powinna pozwalać na 

zbieranie całości każdej frakcji odpadów z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości 

odbioru poszczególnych frakcji odpadów.  

 

§ 5. 

 

1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki 

oznaczone następującymi ujednoliconymi kolorami:  

1) Pojemniki lub worki koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”                                      

z przeznaczeniem na papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury.  

2) Pojemniki lub worki koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne”  z przeznaczeniem na drobny metal w tym opakowania z metali, 

tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania 

wielomateriałowe;  

3) Pojemniki lub worki koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło”                                            

z przeznaczeniem na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła;  

4) Pojemniki lub worki koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio”                                              

z przeznaczeniem na bioodpady stanowiące odpady komunalne;  

5) Pojemniki lub worki koloru szarego, oznaczone napisem „Popiół”                                                                         

z przeznaczeniem na popiół. 

2. Powstające w gospodarstwie domowym przeterminowane leki i chemikalia należy 

dostarczyć do Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  przeterminowane 

leki można dostarczyć do aptek zlokalizowanych na terenie gminy.  

3. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 

należy dostarczyć do Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

4. Zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych należy dostarczyć do  



 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do placówek, w których 

ustawiono specjalne pojemniki lub do punktów prowadzących sprzedaż detaliczną baterii  

i akumulatorów, szkół lub placówek użytku publicznego;  

5. Zużyty, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać podmiotowi odbierającemu 

odpady zgodnie z harmonogramem lub do miejsc zbierania zużytego sprzętu albo 

dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać podmiotowi odbierającemu 

odpady zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych;  

7. Zużyte opony z pojazdów używanych w gospodarstwie domowym należy przekazać 

podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazać 

podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);  

9. Odpady tekstyliów i odzieży należy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników 

zlokalizowanych na terenie gminy lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK);  

10. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być poddane procesowi kompostowania        

z zachowaniem sztuki ogrodniczej w przydomowych kompostownikach zgodnie z § 3  

Regulaminu. 

 

§ 6. 

 

W pojemnikach lub workach koloru czarnego oznaczonych napisem „zmieszane” należy 

gromadzić niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym resztki pozostające po 

selektywnej zbiórce.   

§ 7. 

 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego:  

a)  na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o pojemności 

od 0,02 m3 (20 l) do 0,07 m3 (70 l); odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na 

drogach publicznych  przy wydzielonych i funkcjonujących ciągach pieszych nie 

może przekraczać 150 m; na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować 

pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;  

b) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – 

zestawy pojemników o pojemności od 0,02 m3 (20 l) do 1,1 m3 (1100 l) 

przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

§ 8. 

 

 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych:  

- pojemniki lub worki należy ustawić w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed 

zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń;  

- miejsca udostępnienia pojemników lub worków powinny być oznakowane w sposób 

umożliwiający identyfikację adresu nieruchomości z której są odbierane odpady 

komunalne;  



 

- pojemniki lub worki należy udostępnić najpóźniej w dniu wywozu, wystawiając je przed 

nieruchomość, przy drodze publicznej lub wewnętrznej, po której może poruszać się 

samochód przeznaczony do odbioru odpadów komunalnych oraz w takim miejscu aby nie 

utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.  

2. Odbiór odpadów powinien odbywać się bez konieczności wejścia na teren 

nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady. 

  

§ 9. 

 

 Wymagania techniczne dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1. pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, 

zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać 

wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach 

technicznych;  

2. właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania w czystości 

pojemników  do zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc gromadzenia 

odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. 

 

§ 10. 

 

Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, szlamów, substancji toksycznych, 

żrących, wybuchowych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników lakierów i 

innych odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub workach z napisem „zmieszane” 

odpady komunalne. 

 

Rozdział 3. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH             

I 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 
  

§ 11. 

 

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym resztki pozostające po 

selektywnej zbiórce odbierane są:  

1) z zabudowy jednorodzinnej   – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) z zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia 

do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie;  

3) z targowisk - każdorazowo po zakończeniu dnia targowego;  

4) koszy ulicznych – z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się koszy, - 

nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe – niezwłocznie po 

zakończeniu imprezy z nieruchomości oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje 

taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).   

2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są:  

1) z zabudowy jednorodzinnej  – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 



 

2) z zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia 

do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie;  

3) z targowisk- każdorazowo po zakończeniu dnia targowego. 

3.Odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 2 regulaminu  w 

pojemnikach uzależnionych od liczby mieszkańców lub workach – odbierane są:   

1) z zabudowy jednorodzinnej  – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

2) z zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

3) targowisk- każdorazowo po zakończeniu dnia targowego. 

4.Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego                                                 

i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się na zasadzie „wystawki” nie rzadziej niż 

raz w roku, zgodnie z harmonogramem.  

5.Na nieruchomościach należących do gminy i służących do użytku publicznego, kosze lub 

pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością niedopuszczającą do ich 

przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w sezonie jesienno – zimowym (tj. od 

października do lutego) i 3 razy na tydzień w sezonie wiosenno – letnim (tj. od marca do 

września).  
6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się opadów 

komunalnych w sposób i z częstotliwością zgodnymi z zawartą z podmiotem odbierającym 

odpady komunalne, umową na odbiór odpadów nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

  

§ 12. 

 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych ze 

zbiornika bezodpływowego z częstotliwością niedopuszczającą do jego przepełnienia oraz 

wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu. Właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie 

rzadziej niż dwa razy w roku.  

2. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinno następować z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.   

  

Rozdział 4. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCKIE Z WOJEÓWDZKIEGO PLANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 
  

§ 13. 

 

1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  

1)unikanie używania produktów nienadających się do recyklingu i 

kompostowania;                                                                                                                                           

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;  

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.  
  

2. Gmina podejmie działania mające na celu:  

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych;  

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach 

domowych;  

3) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

  



 

 

Rozdział 5. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA 

CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI 

ORAZ ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO 

WSPÓLNEGO UŻYTKU 
  

  

§ 14. 

 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są 

zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.  

2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:  

a) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych 

zwierząt,  

b) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

3.W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób 

utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa poza teren nieruchomości na smyczy oraz 

w kagańcu.  

4.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach jezdniach, 

placach, parkingach, terenach zielonych.  

5.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do Zabezpieczenie 

nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierzęcia poza jej 

granice oraz umieszczenie w stosownym miejscu tabliczki z ostrzeżeniem;   

 

§ 15. 

 

Obowiązki określone w § 14 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do 

celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił 

Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz 

regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.  

  

Rozdział 6. 

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 
 

§ 16. 

 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych  z 

produkcji rolniczej, z wyjątkiem terenów określonych w ust. 3.  

2.Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych 

przez budownictwo wielorodzinne, budownictwo jednorodzinne, instytucje użyteczności 

publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe.  
3.Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  



 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierząt 

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),  

2) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na 

nieruchomości,  

3) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.  

4.Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 3 pkt 1) - 3) dopuszczalne są tylko wtedy, 

gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich 

decyzji przewidzianych prawem.  

5.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są dodatkowo:  

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem, gnojowicą i gnojówką,  

w sposób przewidziany dla ścieków,  

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w 

sposób przewidziany w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst 

jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1259 ze zm.).  

  

 

 

 

Rozdział 7. 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY 

JEJ PRZEPROWADZANIA 
  

§ 17. 

 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości mieszkalnych,  usługowych, 

produkcyjnych, sklepów, magazynów,  obiektów użyteczności publicznej. Deratyzację 

przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata w terminie do 31 

października danego roku oraz w każdym przypadku wystąpienia gryzoni.  

  

 


